MATCH PLAY I DAMEGRUPPEN
Overordnet om match play
Match play innebærer at man spiller mot hverandre «hull for hull», hvor resultatet avhenger av hvem
som vinner flest hull mot den andre.
Spillet foregår kun mellom de to som konkurrerer i match play. Det som foregår i deres match har
derfor ingen påvirkning av andres spill.
Når man spiller match play spiller ikke den enkelte spiller med stableford poeng eller mottatte slag i
forhold til sitt hcp, som man vanligvis gjør. I match play kan spillere med høyt og lavt hcp likevel
spille mot hverandre på en rettferdig måte. Dette fordi man «jevner ut» nivåforskjellen ved at den
spilleren med høyest hcp får slag mot den spilleren med lavest hcp.
I den forbindelse ber vi begge spillerne om å finne ut hvor mange mottatte slag man får med sitt
vanlige HCP, og deretter sjekker hvor mange mottatte slag man får med «3/4» i henhold til tabellen
under. Eksempel følger under.

Hvordan bruke tabellen i forbindelse med match play:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sjekk ut hvor mange mottatte slag du får med fullt HCP.
Se hvor mange mottatte slag utgjør med ¾, altså i henhold til den gule kolonnen.
Spiller 1 og 2 beregner differansen i mottatte slag.
Differansen i mottatte slag «tildeles» den spilleren med høyest hcp.
Det er altså kun den spilleren med HØYEST hcp som får «slag» i match play.
Etter denne utjevningen spiller man matchen ut fra banens par, hvor spilleren med
høyest hcp på enkelte hull vil ha «ett slag» ekstra i forhold til den andre spilleren.

Eksempel:


Spiller 1 har 10 mottatte slag med fullt hcp. Spiller 1 finner sine mottatte slag i den
gule kolonnen for «3/4», og ser da at mottatte slag er 8 slag.



Spiller 2 har 20 mottatte slag med fullt hcp. Spiller 2 finner sine mottatte slag i den
gule kolonnen for «3/4», og ser da at mottatte slag er 15.



Spiller 1 og 2 beregner differansen i mottatte slag. I dette tilfelle utgjør differansen
spiller 2 sine 15 slag minus spiller 1 sine 8 slag = 7 slag



Spiller 2, altså den med høyest hcp, har da et ekstra slag på banens 7 vanskeligste hull
(index 1-7). Og igjen; det er i forhold til banens par.



Det betyr at dersom spiller 1 bruker 4 slag på et par 4 hull med index 1, mens spiller 2
bruker 5 slag på samme hull, får de «lik stilling» på hullet, fordi spiller 2 hadde
«ekstra slag å gå på» i forhold til spiller 1.



Ved begynnelsen av matchen er stillingen uavgjort eller «all square».



Etter hvert som hullene spilles, vil resultatet danne seg. Dersom spiller 2 har vunnet
de tre første hullene er spiller 2 «tre opp» i matchen etter tre spilte hull. Dersom
spiller 2 har vunnet de to første hullene, men ikke det tredje hullet, er spiller 2 «to
opp» i match, osv.



Matchen spilles helt til en spiller har vunnet så mange hull at resultatet ikke kan
endres med antall hull som er igjen å spille.



Dersom spiller 2 leder med 3 hull (er «tre opp») etter hull 15, slik at det gjenstår tre
hull å spille, vil matchen være over dersom spiller 2 vinner hull 16. For da vil jo
spiller 2 lede med 4 hull («være fire opp»), med kun to hull igjen å spille.

I 2021 skal vi spille match gjennom en vanlig 18 hulls runde.
Vi gleder oss, og håper å se DEG!

